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MOCNE I NIEZAWODNE®. 



NAJWYŻSZY POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA.
MAKSYMALNA  
WYDAJNOŚĆ.

DO 50% MNIEJSZE DRGANIA 
Przedłużona ekspozycja na drgania może powodować problemy ze zdrowiem,  
takie jak zespół cieśni nadgarstka lub zespół wibracyjny. Logo certyfikatu ds. drgań  
Perform & Protect oznacza, że poziom wibracji został znacząco zredukowany, co wydłuża czas 
i komfort użytkowania bez ograniczania osiągów. Nasze młotowiertarki SDS-Plus i SDS-Max 
wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak aktywna kontrola wibracji, które obniżają 
drgania nawet o 50% w porównaniu do modeli standardowych, co pozwala użytkownikom 
pracować dłużej ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem.

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA DO KONTROLI PYŁU 
Dzięki naszym rozwiązaniom do kontroli pyłu Perform & Protect™, ryzyko wdychania  
pyłu i długoterminowych konsekwencji dla zdrowia jest znacznie ograniczone.  
Czystsze miejsce pracy zapewnia optymalną wydajność produktów, wydłuża ich trwałość 
i niezawodność, gwarantując zwiększenie wydajności pracy. Nasza bogata gama zawiera  
ponad 200 rozwiązań i akcesoriów, w tym odkurzacze klasy M z automatycznym czyszczeniem 
filtrów, osłony, wiertła rurowe, oraz uniwersalne odsysacze kompatybilne ze wszystkimi 
markami narzędzi, pozwalające Twojej ekipie na bezproblemową pracę na całym placu budowy.

KOMPLETNE PANOWANIE NAD MOMENTEM OBROTOWYM 
Szybkie i wydajne narzędzia mogą zaciąć się podczas wiercenia lub cięcia, powodując ryzyko 
obrażeń ciała i uszkodzenia narzędzia. Dzięki naszym funkcjom sterowania Perform & Protect, 
można mieć pewność, że zaawansowana technologia sterowania momentem obrotowym 
została standardowo wbudowana w nasze narzędzia - dzięki czemu zawsze całkowicie 
panujesz nad sytuacją. Nasz antyobrotowy system elektronicznego sprzęgła E-Clutch® 
wykrywa ruch obrotowy, ograniczając do minimum nagłą reakcję narzędzia na moment 
obrotowy, a elektroniczny hamulec ograniczający odrzut wbudowany w nasze szlifierki odcina 
zasilanie narzędzia w razie wystąpienia utknięcia, ściśnięcia lub zakleszczenia.
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MOCNE I NIEZAWODNE®. 

Wiemy, co jest dla Ciebie najważniejsze  
w miejscu pracy, ponieważ powiedziałeś 
nam, czego naprawdę potrzebujesz. Chcesz 
maksymalnej wydajności i najlepszych 
osiągów, jednocześnie zapewniając 
bezpieczeństwo swojej ekipie i przestrzegając 
surowych przepisów BHP na budowie.

CZYM JEST PERFORM & PROTECT™? 
Od ponad 12 lat DEWALT® intensywnie działa 
na rzecz opracowywania wytrzymałych 
i nowatorskich rozwiązań, które nie tylko 
przesuwają granice pod względem osiągów, 
ale chronią zdrowie Twoich pracowników 
podczas pracy - dzień za dniem. Każdy produkt 
Perform & Protect™ wykorzystuje najlepsze  
w klasie funkcje zabezpieczające. 

Niezależnie od tego, czy zapewniamy wiodące 
w branży usuwanie pyłu i technologię redukcji 
drgań, czy też najnowocześniejsze układy 
antyobrotowe i systemy kontroli momentu 
obrotowego, nie szczędzimy trudów w celu 
zapewnienia Ci najbardziej zaawansowanych 
profesjonalnych rozwiązań spełniających 
nasze surowe kryteria - dając Ci możliwość 
sprawniejszej pracy, przez dłuższy czas,  
z najwyższym poziomem pewności i spokoju.
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DCG200T2*
Średnica tarczy 125 mm

Średnica otworu tarczy 22,23 mm

Maks. głębokość cięcia 32 mm

Szerokość cięcia 8 - 35 mm

Obroty bez obciążenia 9000 obr./min

Masa 3,7 kg

BRUZDOWNICA 54 V  
XR FLEXVOLT DCG200
Pierwsza na świecie bezprzewodowa 
bruzdownica zasilana akumulatorami  
54 V XR FLEXVOLT i napędzana silnikiem 
bezszczotkowym. Oferuje maksymalną głębokość 
cięcia w litym betonie wynoszącą 32 mm 
oraz regulację szerokości cięcia w zakresie 
od 8 do 35 mm. Jest wyposażona w funkcję 
bezprzewodowego sterowania narzędziem 
pozwalającą na automatyczne uruchamianie 
i zatrzymywanie odsysania pyłu podczas 
korzystania w połączeniu z DCV586M, pozwala na 
regulację głębokości cięcia bez użycia narzędzi  
z położeniem wyjściowym i posiada elektroniczne 
sprzęgło chroniące użytkownika przed odrzutem.

ODKURZACZ KLASY M 54 V  
XR FLEXVOLT DCV586M
Dzięki zasilaniu w technologii 54 V XR FLEXVOLT, 
DCV586M to najlepsze rozwiązanie z zakresu 
odsysania dla nowej generacji narzędzi 
bezprzewodowych i klucz do całkowicie 
bezprzewodowego miejsca pracy.
Silnik bezszczotkowy DEWALT i pojemny 
akumulator XR FLEXVOLT w połączeniu  
z dwoma atestowanym filtrami klasy  
M z automatycznym oczyszczaniem zapewnia stałą 
i wysoką wydajność oraz czas pracy potrzebne do 
najbardziej wymagających zastosowań. 
Do pozostałych funkcji należy pilot do 
bezprzewodowej zdalnej obsługi, wnęka na 
akumulator chroniąca go przed trudnymi 
warunkami w miejscu pracy oraz kompatybilność  
z systemem TSTAK.

* Samo narzędzie DCG200NT

DCV586MT2*
Czyszczenie filtra Automatyczne

Na mokro/sucho Tak

Uruchamianie 
narzędzia

Bezprzewodowy brelok

Wydajność 11 L

Długość węża 2,5 m

* Samo urządzenie DCV586MN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Silnik bezszczotkowy DEWALT 54 V  
i akumulator o wysokiej pojemności  
12 Ah zapewniają aż 19.4J energii udaru,  
co zapewnia możliwość wiercenia otworów  
o maksymalnej średnicy 52 mm w litym betonie. 
Mimo wysokich osiągów, DCH773 cechuje 

wiodący w klasie poziom drgań, wynoszący 
jedynie 10,1 m/s2, dzięki funkcjom Perform 
& Protect, takim jak uchwyt z aktywną 
kontrolą drgań oraz układ antyobrotowy, który 
wykrywa utratę panowania nad narzędziem  
i natychmiast reaguje odcięciem zasilania.

NARZĘDZIE DO 
OPRÓŻNIANIA 
POJEMNIKA 
NA PYŁ 
DWH079D
ZGODNE Z DWH161, 
D25303DH, D25304DH I 
DWH205DH.

ODSYSACZ 
PYŁU 
SDS-PLUS 
DWH201D
ZGODNY ZE WSZYSTKIMI 
MŁOTOWIERTARKAMI 
SDS-PLUS DEWALT.

MŁOTOWIERTARKA 52 MM SDS-MAX 54 V XR FLEXVOLT DCH773* 

* Samo narzędzie DCH773N

52 mm54V 19,4 J 10,1 m/s2

NA RYNKU

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MOC ENERGIA UDARU ŚREDNICA WIERCENIADRGANIA RĘKA/RAMIĘ

AKUMULATOROWA 

MŁOTOWIERTARKA  

SDS-MAX O 

UNIWERSALNY ODSYSACZ PYŁU 18 V XR DWH161
Uniwersalny odsysacz pyłu to przenośne i niezależne 
rozwiązanie. Usuwanie pyłu z betonu, drewna i innych 
materiałów w miejscu pracy bez użycia przewodów. 
Napędzany silnikiem bezszczotkowym, który można 
zasilać akumulatorami 18 V XR oraz XR FLEXVOLT. 
Funkcja bezprzewodowego sterowania narzędziem 
pozwala na automatyczne uruchamianie i wyłączanie 
wraz z kompatybilnymi produktami.

* Samo narzędzie 
DWH161N 

** Zgodność ze 
wszystkimi markami 

elektronarzędzi zapewnia 
najwyższy poziom 

uniwersalności
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EKSTREMALNE OTWORNICE 
BIMETALOWE
Asortyment bimetalowych otwornic  
z zębami utwardzonymi dzięki zwiększeniu 
zawartości kobaltu, co gwarantuje 
podwojenie trwałości w porównaniu do 
standardowych produktów bimetalowych.
Skuteczne usuwanie resztek dzięki 
podwójnej konstrukcji zębów z płytkimi 
i głębokimi brzegami. Umieszczona 
pod kątem szczelina pozwala na łatwe 
usuwanie wyciętego materiału. Dostępne 
piły do wycinania otworów o średnicy  
od 14 mm do 152 mm.

AKUMULATOR 12 AH XR FLEXVOLT DCB548 
Zwiększ możliwości swoich narzędzi dzięki nowemu akumulatorowi XR FLEXVOLT o pojemności 
12 Ah. Nowy akumulator DCB548 zapewnia najwyższy poziom wydajności i czasu pracy, a jego 
rozmiary są takie same, jak naszego akumulatora XR FLEXVOLT o pojemności 9 Ah. Zawiera 
również wbudowany wskaźnik naładowania z diodami LED pozwalającymi na natychmiastowe 
sprawdzanie naładowania i jest kompatybilny ze wszystkimi narzędziami i ładowarkami 18 V XR.

WIERTARKA KĄTOWA 54 V  
XR FLEXVOLT DCD470N
Nasza najpotężniejsza akumulatorowa 
wiertarka w historii! 

Idealne narzędzie dla użytkowników, którzy 
chcą wiercić otwory o dużej średnicy.  
Ta wiertarka kątowa zapewnia wyjątkową 
moc, kontrolę, wygodę urządzenia 
bezprzewodowego oraz długi czas  
pracy, dzięki naszemu silnikowi 
bezszczotkowemu 54 V.

Elektroniczne sprzęgło E-Clutch chroni 
użytkownika przed obrażeniami  
w razie utknięcia.

DCD470N
Moment obrotowy 269 Nm

Maksymalna średnica wiercenia 159 mm

Obroty bez obciążenia 1320 rpm

Masa 6,9 kg

ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ 
Utwardzona struktura zębów, dzięki zwiększeniu zawartości 
kobaltu o 8% (M42), zapewnia podwojenie trwałości (w 
porównania do standardowych bimetalowych)

GEOMETRIA ZĘBÓW 
Podwójne zęby w połączeniu z płytkimi i głębokimi  
brzegami zapewniają skuteczne usuwanie materiału. 

CIENKIE ŚCIANKI 
Wysokiej jakości korpus z cienkimi stalowymi ściankami 
zapewnia łatwe cięcie każdego materiału.

ŁATWE USUWANIE WYCIĘTYCH OKRĘGÓW 
Szczeliny do usuwania wyciętego materiału  
umieszczone pod kątem ułatwiają pracę.

BIMETALOWE HSS

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LICZBA PRZECIĘTYCH PRĘTÓW 
ZBROJENIOWYCH O ŚREDNICY  
16 MM NA JEDNO ŁADOWANIE 
DCS690

136

96

12AH

9AH
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Szybka ładowarka ładująca jednocześnie do czterech akumulatorów 
10,8 V XR, 18 V XR i XR FLEXVOLT. Ta szybka ładowarka naładuje 
akumulator 5 Ah 18 V XR w czasie 50 minut i akumulator  
9 Ah XR FLEXVOLT w jedynie 75 minut. Jest ona również zgodna  
z ToughSystem i można ją zamocować na ścianie, a także pozwala  
na montaż znacznika narzędzia Tool Connect.

DCB104

NOWOŚĆ

SZYBKA ŁADOWARKA  
Z 4 GNIAZDAMI
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±0.5MM
@ 10M

IP67

OPALARKA 18 V 
XR DCE530 
DCE530 to nasza pierwsza 
akumulatorowa opalarka 
przeznaczona do wielu 
zastosowań na placu 
budowy, jak kurczenie rur 
elektrycznych, gięcie rur  
z PCV, suszenie materiałów, 

luzowanie nakrętek 
i śrub itp. Zgodna ze 
wszystkimi akumulatorami 
18 V XR. Kompaktowa 
opalarka DCE530 oferuje 
2 ustawienia temperatury 
i zakres pracy 290/530°C 
oraz przełącznik z blokadą 
w położeniu włączonym 
zwiększający wygodę 

podczas wykonywania 
dłuższych zadań.

DCE530N*
Temperatura 
robocza

290 / 530°C

Przepływ 
powietrza

109 / 190 l/min

Masa 0,5 kg

LASER OBROTOWY 18 V XR  
TOOL CONNECT DCE080
Nowe precyzyjne samopoziomujące obrotowe 
lasery 18 V XR DEWALT DCE080D1 (RS/GS) 
posiadają wbudowaną łączność Bluetooth,  
co pozwala użytkownikowi na ich parowanie  
z aplikacją DEWALT Tool Connect zainstalowaną  
na urządzeniu przenośnym. 
Te urządzenia są przygotowane do pracy  
w trudnych warunkach i posiadają stopień 
ochrony przed wodą i pyłem IP67 i przeszły  
z powodzeniem próby upuszczania z wysokości 
2 metrów. Lasery, dostępne w wersji z zieloną 
lub czerwoną wiązką, oferują duży zasięg 
do 600 mm w połączeniu z detektorem, co 
czyni je idealnym rozwiązaniem do szerokiego 
wachlarza profesjonalnych zastosowań.

* Samo narzędzie

DCE080D1GS DCE080D1RS
Dokładność +/- 1,5 mm @ 30 m +/- 1.5 mm @ 30 m

Zakres widoczności 80 m 60 m

Zasięg z detektorem 600 m 600 m

Prędkość obrotowa 150, 300, 600, 1200 rpm 150, 300, 600, 1200 rpm

Stopień ochrony IP  67 67

Złącze statywu 5/8" 5/8"

LASERY 
OBROTOWE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZIELONY CZERWONY
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ZSZYWKI

DCFS950P2*
Średnica zszywki 9 

Rozmiar zszywki 40 - 50 mm

Pojemność magazynka 35

Kąt nachylenia magazynka 0°

Masa 4,6 kg

DCFS950 to pierwszy specjalnie przeznaczony do ogrodzeń 
zszywacz 18 V XR w ofercie DEWALT wyposażony w potężny 
układ jednego koła zamachowego przeniesiony z naszych 
najmocniejszych akumulatorowych gwoździarek. Zszywacz 
przeznaczony jest do zastosowań w rolnictwie, przemyśle  
i inżynierii lądowej i wodnej, znacząco skraca czas  
potrzebny do instalacji ogrodzeń z siatki drucianej.  
Wystrzeliwuje do 590 zszywek na jedno ładowanie, a 3 ustawienia 
mocy pozwalają na zamocowanie zszywki na płasko lub 
pozostawienie jej widocznej, w zależności od zastosowania.

BEZSZCZOTKOWY ZSZYWACZ DO 
OGRODZEŃ 18 V XR DCFS950

* Samo narzędzie DCFS950N

NOWOŚĆ

DO OGRODZEŃ

ZSZYWKI DO OGRODZEŃ
NR KAT. OPIS PRODUKTU SZT. W OPAK. 

DFS9150B1G-QZ    Długość 40 mm, grzbiet 10,3 mm 9 Ga (3,7 - 4,0 mm) 960

DFS9175B1G-QZ    Długość 45 mm, grzbiet 10,3 mm 9 Ga (3,7 - 4,0 mm) 960

DFS9200B1G-QZ Długość 50 mm, grzbiet 10,3 mm 9 Ga (3,7 - 4,0 mm) 960
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DCD701D2*
Maks. moment obrotowy 57,5 Nm

Maks. średnica wiercenia (drewno) 20 mm

Obroty bez obciążenia 0 - 1500 obr./min

Masa 0,9 kg

DCF801D2*
Maks. moment obrotowy 163 Nm

Ustawienia momentu 
obrotowego

0 - 2850 obr./min

Obroty bez obciążenia 0 - 3600 obr./min

Masa 0,8 kg

DCF601D2*
Maks. moment obrotowy 8 Nm

Obroty bez obciążenia 16

Uderzenia na minutę 0 - 1100 ud./min

Masa 0,68 kg

DCF902D2*
Maks. moment obrotowy 168 Nm

Obroty bez obciążenia 0 - 2850 obr./min

Uderzenia na minutę 0 - 3600 ud./min

Masa 0,8 kg

* Samo narzędzie DCD701N * Samo narzędzie DCD801N

* Samo narzędzie DCD902N* Samo narzędzie DCD601N

BEZSZCZOTKOWA 
SUBKOMPAKTOWA  
WIERTARKO-WKRĘTARKA  
12 V XR DCD701

Przeznaczona do prac 
precyzyjnych, ale poradzi 
sobie również z wiertłami 
do drewna o średnicy 
do 20 mm. To kompaktowe 
urządzenie o dużej mocy zmieści 
się w najtrudniej dostępnych 
miejscach dzięki długości 
jedynie 152 mm. Oferuje 
przekładnię z 2 biegami i jasne 
oświetlenie LED.

BEZSZCZOTKOWA 
SUBKOMPAKTOWA 
ZAKRĘTARKA 12 V XR DCF601

Idealnie nadaje się do pracy  
z trudno dostępnymi elementami 
złącznymi, wymagającymi kontroli 
sprzęgła. Długość jedynie 122 mm 
i moc wystarczająca do wykonania 
zadania. Oferuje 15 ustawień 
momentu obrotowego z blokadą 
wrzeciona i 3 diody LED na nosku.

BEZSZCZOTKOWY 
SUBKOMPAKTOWY KLUCZ 
UDAROWY 12 V XR DCF902

Idealny do trudno dostępnych 
nakrętek i śrub wymagających 
dokręcania lub wkręcania. Pasuje  
do ciasnych przestrzeni (długość  
125 mm). Wysoki moment dokręcania 
168 Nm i moment rozruchowy  
271 Nm z przełącznikiem trybu  
(3 pozycje) z kluczem precyzyjnym.

BEZSZCZOTKOWY 
SUBKOMPAKTOWY KLUCZ 
UDAROWY 12 V XR DCF801

Przeznaczony do prac 
precyzyjnych, jak wkręcanie 
małych elementów złącznych, ale 
poradzi sobie również ze śrubami 
w rozmiarze do M10. Narzędzie 
jest wyposażone w przełącznik 
trybów z 3 położeniami z funkcją 
precyzyjnego wkręcania Precision 
Drive oraz 3 diody LED  
umieszczone na nosku do 
oświetlania miejsca pracy.

POTĘŻNE   
NARZĘDZIA KOMPAKTOWE
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DCS310D2
Częstotliwość skoków 
bez obciążenia

0 - 2700 spm

Skok 14 mm

Masa 1,4 kg

DCT410D1
Rozmiar kabla 900 x 17 mm

Kabel wodoodporny Tak

Ekran bezprzewodowy Tak

Zoom  3x

Masa 0,77 kg

DCT414D1
Zakres temperatur -29 - 500°C

Emisyjność 0,1 - 1,0

Pole widzenia 300 x 25 mm

Przechowywanie danych Karta micro SD

Masa 0,5 kg

DCE089D1G
Dokładność +/-3 mm @ 10 m

Zasięg roboczy z detektorem 30 - 60 m

Zakres samopoziomowania +/-4°

Stopień ochrony IP  65

Wiązki Pozioma, pionowa, boczna

ZESTAW Z DWOMA NARZĘDZIAMI 12 V XR  
DCK2110L2T

Zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę DCD701, klucz 
udarowy DCF801, 2 x akumulatory DCB124 12 V XR 3 Ah 
i kufer TSTAK.

KOMPAKTOWA 
PILARKA 
SZABLASTA  
12 V XR DCS310

KAMERA 
INSPEKCYJNA  
12 V XR DCT410

LASER LINIOWO-KRZYŻOWY 
Z ZIELONĄ WIĄZKĄ 12 V XR  
3 X 360° DCE089

AKUMULATOR 12 V XR 3 AH 
DCB124

TERMOMETR 12 V XR  
DCT414

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SPEED TIP™

Szybki start, precyzyjne centrowanie 
i prowadzenie. Bez chodzenia. 
Możliwość wiercenia na zakrzywionych 
powierzchniach bez punktowania

WIERTŁA DO METALU 
HSS-G BLACK & GOLD 
Dzięki zastosowaniu końcówki Speed Tip™ 
rozpoczęcie wiercenia otworu jest bardzo łatwe  
i precyzyjne, dzięki czemu wiertła DEWALT  
Black & Gold zapewniają czyste i dokładne otwory 
w stali konstrukcyjnej i blasze. Wiertła te są również 
idealne do wiercenia w drewnie, plastiku i in.  
Mocny, zwężający się rdzeń zapewnia wytrzymałość 
i trwałość, a nacięcie trzonka mocującego eliminuje 
niekontrolowane obracanie się wierteł w uchwycie. 
Wykonane ze stali szybkotnącej, wiertła zapwniają 
najlepsze połączenie trwałości i żywotności.

NR KAT SZT. Ø MM
DT70727-QZ 14cz 1mm, 1.5mm x2, 2mm x2,  

2.5mm, 3mm x2, 3.5mm,  
4mm x2, 5mm, 6mm, 8mm.

DT70728-QZ 19cz 1mm, 1.5mm, 2mm x2,  
2.5mm x2, 3mm x2, 3.5mm x2,  

4mm x2, 5mm x2, 5.5mm, 6mm, 
7mm, 8mm, 10mm.

DT70729-QZ 23cz 1mm x2, 1.5mm x2,  
2mm x2, 2.5mm x2, 3mm x2,  
3.5mm x2, 4mm x2, 4.5mm,  
5mm x2, 6mm, 7mm, 8mm,  

9mm, 10mm, 12mm.

DT70755-QZ 21cz 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 

4.2mm, 4.5mm,  
4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm,  

6.5mm, 7mm, 7.5mm,  
8mm, 10mm, 12mm.

ZESTAWY WIERTEŁ DO 
METALU HSS-G BLACK & GOLD
Wszystkie zestawy wierteł są 
pakowane w DEWALT ToughCase™ -  
wytrzymałe boksy przeznaczone 
do pracy w trudnych warunkach 
budowy, czy warsztatu są w pełni 
kompatybilne z systemem TSTAK™.

TOUGHCORE™

Stożkowy rdzeń centralny zwiększa 
stabilność i trwałość, minimalizując 
możliwość złamania

STAL SZYBKOTNĄCA
Żywotność i trwałość 

TRZPIEŃ ANTYPOŚLIZGOWY  
3 sfrezowane powierzchnie trzpienia 
zapobiegają przekręceniu wiertła  
w uchwycie co umożliwia optymalne 
przeniesienie momentu
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DEWALT pomaga wykonać zadanie za pomocą  
szeregu akcesoriów do drewna EXTREME® - 
zaprojektowanych z myślą o najtrudniejszych zadaniach.

OBRÓBKA 
DREWNA

WIERTŁA GNIAZDOWE 
Trzy bardzo ostre krawędzie tnące 
zapewniają szybkie, czyste  
i dokładne otwory w drewnie  
i sklejce. Gwintowana końcówka pilotująca 
samoczynnie zagłębia wiertło gniazdowe  
w materiał bez potrzeby dociskania.

SAMOWIERCĄCE WIERTŁA 3-OSTRZOWE 
Gwintowana końcówka pilotująca i trzy ostrza tnące 
zapewniają czystsze otwory i zmniejszone „wyrwanie” 
z optymalnym usuwaniem wiórów. Trzy krawędzie 
tnące zapewniają nawet 6-krotnie szybsze wiercenie  
w porównaniu z wiertłami płaskimi DEWALT EXTREME.

* porownując z wiertłami płaskiemi do drewna DEWALT EXTREME

TARCZE PILARSKIE
Wyjątkowo ostre zęby i zoptymalizowane 
kąty szlifowania zapewniają szybkie cięcie  
i ograniczają zjawisko wyrywania. Końcówki 
z węglika C3 nowej generacji zapewniają 
wytrzymałość i 2-krotnie dłuższą żywotność 
EXTREME®. Idealne do najtwardszych 
materiałów, w tym drewna z gwoździami.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DANE TECHNICZNE
Ø mm 13 - 32 mm

Długość całkowita 152 mm

Rodzaj uchwytu HEX

Rozmiar uchwytu 6.35 mm

Ilość w opakowniu 1

DANE TECHNICZNE
Ø mm 25 - 117 mm

Ilość w opakowaniu 1

DANE TECHNICZNE
Średnica traczy 165 - 305 mm

Średnica otworu 16 - 30 mm

Grubość tarczy 0.99 - 2 mm

Grubość rzazu 1.65 - 2.75 mm

Typ rzazu Thin & Standard

Ilość zębów 24 - 60

Pochylenie zębów Clockwise & anticlockwise

Rodzaj zębów ATB

Kąt pochylenia zębów 7° - 18°

Prędkość obrotowa 4800 - 7000 
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MINI KASETA 
Trzymaj wszystkie swoje 25 mm końcówki  
wkrętarskie i akcesoria eksploatacyjne pod ręką.

MAŁA KASETA TOUGHCASE™ 
Zaprojektowany do przechowywania małych akcesoriów, 
bitów, uchwytów, wierteł z łatwym i wygodnym dostępem 
do każdego z nich. Połącz się z innymi małymi kasetkami, 
a następnie ułóż i zablokuj na organizerze ToughCase™, 
aby bezpiecznie je transportować.

NOWA ŚREDNIA KASETA TOUGHCASE™ 
Nowość w ofercie, średni ToughCase™ został 
zaprojektowane do przechowywania małych kaset obok 
bitów, wierteł i akcesoriów. W pełni kompatybilna  
z systemem TSTAK™. Obudowa może być zablokowana 
razem z innymi średnimi lub małymi kasetami.

ORGANIZER TSTAK™ 
Idealny do łatwego transportu do 4 mini  
kaset oraz 5 małych kaset ToughCase™.

TSTAK™ SYSTEM 
Sprawdzony system przechowywania TSTAK™ oferuje 
szeroki zakres skrzynek narzędziowych z różnymi 
modułami, z szufladami, pojemnikami,  konfigurowalnym 
schowkiem na narzędzia i innymi.

WÓZEK TSTAK™ 
Trzymając cały zestaw narzędzi mobilnych, wózek TSTAK™ 
ma wytrzymałe koła i składany mechanizm - idealny do 
furgonetek lub warsztatów.

JEDEN WSZECHSTRONNY 
UNIWERSALNY SYSTEM

TWOJE WIERTŁA, 
NARZĘDZIA I 
INNE AKCESORIA 
DOKŁADNIE TAM GDZIE 
ICH POTRZEBUJESZ
Modułowy system przechowywania DEWALT 
jest łatwy w użyciu dzięki łączeniu ze sobą 
organizerów. Akcesoria i inne elementy są 
bezpieczne i zorganizowane. Organizery są  
w pełni kompatybilne z systemem TSTAK™  
i są w pełni konfigurowalne - oferując elastyczne 
rozwiązanie do przechowywania w miejscu, 
warsztacie i samochodzie dostawczym.
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LONGER LIFE*

FLEXTORQ™  
KOŃCOWKI WKRĘTARSKIE
Zoptymalizowana strefa skręcania, maksymalizująca żywotność bitu 
i siłę skrętną nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach

W pełni dopasowana  
końcówka eliminuje drgania  
i zaokrąglenia łba śruby

Wyprofilowany obszar 
końcówki ugina się wraz  
z momentem siły uderzenia

Elastyczna, zoptymalizowana strefa 
do pochłaniania szczytów momentu 
obrotowego i poprawy żywotności

Dostępne w dedykowanych zestawach ToughCase™ w różnych rozmiarach i rodzajach bitów, aby zapewnić optymalne mocowanie i montaż.

RODZAJE PRZECHOWYWANIA BITÓW

MINI KASETA
Małe pojemniki do 
przechowywania 
luzem są w pełni 
kompatybilne  
z małymi i średnimi 
kasetami Toughcase™ 
i zawierają 
przezroczystą 
pokrywę do szybkiego 
wyboru bitów.

MAŁA KASETA 
TOUGHCASE™

Mały ToughCase™ ma 
przezroczystą pokrywę  
ułatwiającą identyfikację  
i zawiera nowe elementy 
utrzymujące, które ułatwiają 
wyjmowanie bitów. Skorzystaj 
z systemu blokowania, aby 
połączyć małe ToughCase™ 
i stabilnie zamocować je na 
średnim ToughCase™.

ŚREDNIA KASETA 
TOUGHCASE™

Nowa średnia kaseta 
Toughcase™ może 
przechowywać mini kasety 
obok bitów i akcesoriów, 
dzięki czemu wszystko, 
czego potrzebujesz jest  
w jednym miejscu. Połącz 
ze sobą do przechowywania 
i transportu.

TSTAK™ ORGANIZER DT70716-QZ
W pełni kompatybilny z systemem TSTAK™, organizer 
ma wbudowany uchwyt do przenoszenia i miejsca do 
montażu do 4 mini kaset i 5 małych kaset ToughCase™.

UCHWYT BITÓW ZE STREFĄ TORSION
Uchwyt bitów ze strefą skrętną z bitem 25 mm 
osiąga wytrzymalość 57 mm EXTREME® FlexTorq™.

* uśrednione dane dotyczące 57 mm bit PH2 Flextorq w porównaniu ze standardowym bitem PH2/50 mm w symulacji twardych połączeń.

NOWOŚĆ
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MY

Narzędzia i akumulatory 12 V 
XR są CAŁKOWICIE ZGODNE  
z istniejącym asortymentem 
narzędzi, akumulatorów  
i ładowarek DEWALT 10.8 V.
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Twój sprzedawca DeWALT:

Pierwszy poznaj nowości oraz oferty specjalne marki DeWALT. Zarejestruj się na MyDeWALT 
by otrzymywać oferty drogą mailową. Wystarczy wejść na www.DeWALT.pl/MyDeWALT

▲	ABy POZNAĆ DANe DOTyCZĄCe POZIOMÓW HAŁASU  
I WIBRACJI ODWIeDŹ WWW.DeWALT.PL/SAFeTy

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Tel.: 22 46 42 700, Faks: 22 46 42 701
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com
www.facebook.com/DeWALTPoland

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem handlowym 
wykorzystywanym przez DeWALT Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria. 
DeWALT rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podjęto wszelkie 
działania by zapewnić prawidłowość informacji, a ewentualne błędy lub 
niejasności zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności. 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA


